Saltdal kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteprotokoll

Formannskap
, Formannskapssalen
29.01.2015
10:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Finn-Obert Bentsen
Leder
Siv Mossleth
Nestleder
Monica Sundsfjord
Medlem
Ronny Sortland
Medlem
Wenche Skarheim
Medlem
Ole Bøhlerengen
Medlem
Therese Madsen
Medlem

Representerer
AP
SP
SV
FRP
AP
H
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Elisabeth Larsen
Rådmann
Terje Furumo
IT-konsulent
Underskrift:
______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Vedlegg

Arkivsaksnr

Eget hefte

2014/816

Saker til behandling
PS 13/15

Sykkel i Salten. Prosjektbeskrivelse og videre prosess.

PS 14/15

Samarbeidsavtale 2015 med Visit Bodø

1-2

2013/570

PS 15/15

Brannstasjon i Saltdal

3-17

2014/749

PS 16/15

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Saltnes.
Oppføring av naust og kjøp av kommunal tomt.

18-25

2014/750

PS 17/15

Uttalelse til klarering av ny oppdrettslokalitet for
produksjon av laks på Mjønes i Bodø kommune.

26-27

2014/919

PS 18/15

Særskilt tilknytingsavgift til kommunalt avløpsanlegg
på strekningen Sundby til Røkland

PS 19/15

Kommunale avgifter og gebyrer for 2015 - Fastsettelse
av regulativ.

PS 20/15

Uenighet om beredskaps- og følgetjeneste for fødende avslutning av saken

PS 21/15

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen

42-57

2014/1030

PS 22/15

Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen

58-59

2014/1028

PS 23/15

Endring av marginavsetning i skatteregnskapet

2015/78

PS 24/15

Tilrettelagte arbeidsplasser - Vev-Al-Plast

2015/69

PS 25/15

Uttalelse vedr. endringer av lov om interkommunale
selskap (IKS)

PS 26/15

Søknad om tilskudd til informasjonsmøte om
Skjerstadfjorden

PS 27/15

Søknad om tilskudd til Lions Røde Fjær

2015/87
28-41

2014/955
2011/702

60-67

2013/218

68

2008/622

69-70

2008/622

Ved begynnelsen av møtet blir det gitt orientering fra Trine Stenvold om Vev-Al-Plast.
Rognan, 21.01.15
Finn-Obert-Bentsen
Ordfører

Saker til behandling
PS 13/15 Sykkel i Salten. Prosjektbeskrivelse og videre prosess.
Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune setter stor pris på det initiativ som er tatt for å få til en felles
sykkelsatsning i Salten. Kommunen stiller seg positiv til prosjekt «Sykkel i Salten» og vil
delta i prosjektet med utgangspunkt i framlagte prosjektbeskrivelse datert 28.08.14.
2. Saltdal kommune slutter seg til å delta i arbeidet med traseene som berører kommunen, og
forutsetter at dette skjer i nært samarbeid med Salten Friluftsråd.
3. Igangsetting av arbeid på de enkelte traseene i Saltdal kommune forutsetter endelig
godkjenning av tiltak og budsjett/finansiering av berørte parter.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommune setter stor pris på det initiativ som er tatt for å få til en felles
sykkelsatsning i Salten. Kommunen stiller seg positiv til prosjekt «Sykkel i Salten» og
vil delta i prosjektet med utgangspunkt i framlagte prosjektbeskrivelse datert 28.08.14.
2. Saltdal kommune slutter seg til å delta i arbeidet med traseene som berører kommunen,
og forutsetter at dette skjer i nært samarbeid med Salten Friluftsråd.
3. Igangsetting av arbeid på de enkelte traseene i Saltdal kommune forutsetter endelig
godkjenning av tiltak og budsjett/finansiering av berørte parter.
PS 14/15 Samarbeidsavtale 2015 med Visit Bodø
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune inngår samarbeidsavtale med Visit Bodø om en Grunnpakke 2015, med
innhold som går fram av vedlagt forslag. Kostnaden på kr. 50.000,- eks. mva. dekkes over
næringsfond B.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Forslag fra Siv Mossleth om følgende tillegg:
Det forutsettes en vesentlig sterkere profilering og synliggjøring av flere tilbud og aktiviteter fra
Saltdal gjennom Visit Bodø’s kanaler.
Rådmannens innstilling med Siv Mossleths tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtak:
Saltdal kommune inngår samarbeidsavtale med Visit Bodø om en Grunnpakke 2015, med
innhold som går fram av vedlagt forslag. Kostnaden på kr. 50.000,- eks. mva. dekkes over
næringsfond B.
Det forutsettes en vesentlig sterkere profilering og synliggjøring av flere tilbud og aktiviteter fra
Saltdal gjennom Visit Bodø’s kanaler.

PS 15/15 Brannstasjon i Saltdal
Rådmannens innstilling







Brannstasjonen renoveres og ombygges til formålstjenlig utforming og oppgraderes til
høy energistandard.
Saltdal kommune innleder forhandlinger på oppkjøp av areal for plassering av plasthall
nærmest mulig formålbyggene til teknisk drift.
o Alternativt plasseres hallen på ved gamle søppelfylling på kommunal eiendom.
Det foretas innkjøp av plasthall for midlertidig opphold for brannvesenet i Saltdal. Til
etterbruk opparbeides det et område for permanent plassering av plasthallen for bruk
som sandlager for teknisk drift etter at brannstasjonen er ferdig renovert.
Da det ikke er dekning innenfor årets budsjett for merkostnadene til brannstasjon, søkes
dette løst ved første tertialrapport.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Forslag fra Ole Bøhlerengen:
Saken utsettes.
Enstemmig vedtak:
Saken utsettes.
PS 16/15 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Saltnes. Oppføring av naust og
kjøp av kommunal tomt.
Rådmannens innstillings
Tiltaket vurderes å komme i strid med de hensyn både bestemmelsen og planen skal ivareta. I
området er det kun tillatt med park, turveg og leik. Oppføring av bygninger i annen forbindelse
tillates ikke. Tiltaket anses å tilsidesette planbestemmelsen og arealkategorien vesentlig.
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Saltnes avslås med hjemmel i Plan og bygningslova
§ 19-2.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Forslag fra Ole Bøhlerengen:
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Saltnes innvilges.
Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Vedtak:
Tiltaket vurderes å komme i strid med de hensyn både bestemmelsen og planen skal ivareta. I
området er det kun tillatt med park, turveg og leik. Oppføring av bygninger i annen forbindelse
tillates ikke. Tiltaket anses å tilsidesette planbestemmelsen og arealkategorien vesentlig.

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Saltnes avslås med hjemmel i Plan og bygningslova
§ 19-2.
PS 17/15 Uttalelse til klarering av ny oppdrettslokalitet for produksjon av laks på Mjønes i
Bodø kommune.
Rådmannens innstilling
Lakseoppdrett ved Mjønes vil medføre fare for skade på den lokale sjøørretstammen i fjorden
som er av nasjonal og internasjonal betydning. Ut fra kunnskapen om området jfr. § 8 og førevar-prinsippet mener Saltdal kommune at tiltaket kommer i konflikt med hensynet til biologisk
mangfold og Saltdal kommunes interesser.
Økt negative miljøpåvirkninger som eks. lakselus kan få potensielle konsekvenser for den
storvokste fraksjonen i ørretbestanden og Saltdal kommune kan ikke akseptere en slik risiko for
vår sjøørretstamme.
Saltdal kommune ønsker ikke oppdrett i området Mjønes-Saltstraumen og anbefaler Bodø
kommune å legge ned byggeforbud på området i påvente av et interkommunalt plansamarbeid i
Skjerstadfjorden jfr. Kap.9 i plan og bygingslova.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Lakseoppdrett ved Mjønes vil medføre fare for skade på den lokale sjøørretstammen i fjorden
som er av nasjonal og internasjonal betydning. Ut fra kunnskapen om området jfr. § 8 og førevar-prinsippet mener Saltdal kommune at tiltaket kommer i konflikt med hensynet til biologisk
mangfold og Saltdal kommunes interesser.
Økt negative miljøpåvirkninger som eks. lakselus kan få potensielle konsekvenser for den
storvokste fraksjonen i ørretbestanden og Saltdal kommune kan ikke akseptere en slik risiko for
vår sjøørretstamme.
Saltdal kommune ønsker ikke oppdrett i området Mjønes-Saltstraumen og anbefaler Bodø
kommune å legge ned byggeforbud på området i påvente av et interkommunalt plansamarbeid i
Skjerstadfjorden jfr. Kap.9 i plan og bygingslova.
PS 18/15 Særskilt tilknytingsavgift til kommunalt avløpsanlegg på strekningen Sundby til
Røkland
Rådmannens innstilling






Det vedtas en særskilt til tilknytningsavgift på kr 50.000 inklusive merverdiavgift, for
bebyggelse som skal kobles til kommunalt avløpsanlegg på gårdsnummer 12, 15, 16, 17
og 19.
Stikkledninger fra eksisterende bebyggelse skal skiftes ut før tilkobling til kommunalt
avløpsanlegg.
Tilkobling til det kommunale avløpsanlegget kan ikke gjøres uten at det foreligger en
innvilget søknad om tilkobling.
Boligeier/grunneier/utbygger må selv ta ansvar for tilkobling til det kommunale
avløpsanlegget.






Saltdal kommunes kostnader i forbindelse med nye tilkoblinger dekkes inn med
låneopptak, og innarbeides i gebyrgrunnlaget for avløpsgebyr.
Ved behov for utvidelse av det kommunale avløpsanlegget for å oppnå tilkobling av ny
bebyggelse, må dette behandles i hvert enkelt til felle. Utbygger kan i slike tilfeller
pålegges å betale for utvidelsen.
Sats og forutsetninger for tilknytningsavgift innarbeides i revidert lokal forskrift om
vann- og avløpsgebyr i Saltdal kommune, gjeldende fra 1.1.2015

Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Enstemmig innstilling:










Det vedtas en særskilt til tilknytningsavgift på kr 50.000 inklusive merverdiavgift, for
bebyggelse som skal kobles til kommunalt avløpsanlegg på gårdsnummer 12, 15, 16, 17
og 19.
Stikkledninger fra eksisterende bebyggelse skal skiftes ut før tilkobling til kommunalt
avløpsanlegg.
Tilkobling til det kommunale avløpsanlegget kan ikke gjøres uten at det foreligger en
innvilget søknad om tilkobling.
Boligeier/grunneier/utbygger må selv ta ansvar for tilkobling til det kommunale
avløpsanlegget.
Saltdal kommunes kostnader i forbindelse med nye tilkoblinger dekkes inn med
låneopptak, og innarbeides i gebyrgrunnlaget for avløpsgebyr.
Ved behov for utvidelse av det kommunale avløpsanlegget for å oppnå tilkobling av ny
bebyggelse, må dette behandles i hvert enkelt til felle. Utbygger kan i slike tilfeller
pålegges å betale for utvidelsen.
Sats og forutsetninger for tilknytningsavgift innarbeides i revidert lokal forskrift om
vann- og avløpsgebyr i Saltdal kommune, gjeldende fra 1.1.2015

PS 19/15 Kommunale avgifter og gebyrer for 2015 - Fastsettelse av regulativ.
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995
nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist revidert 13. juli 2000 (statlig forskrift), lokal
forskrift for vann- og avløpsgebyrer, forurensningsloven §§ 26 og 34, vedtas fremlagte forslag
til kommunale avgifter og gebyrer 2015.
Saksprotokoll i Formannskap - 25.11.2014
Behandling:
Wenche Skarheim foreslo å utsette saken og behandles i sammenheng med sak om
tilknytningsavgift gnr. 10 og 11.
Wenche Skarheims utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtak:
Saken utsettes og behandles i sammenheng med sak om tilknytningsavgift gnr. 10 og 11.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Enstemmig innstilling:
Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995
nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist revidert 13. juli 2000 (statlig forskrift), lokal
forskrift for vann- og avløpsgebyrer, forurensningsloven §§ 26 og 34, vedtas fremlagte forslag
til kommunale avgifter og gebyrer 2015.
PS 20/15 Uenighet om beredskaps- og følgetjeneste for fødende - avslutning av saken
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune konstaterer at Nordlandssykehuset HF og Saltdal kommune har ulik forståelse
når det gjelder punktet om beredskaps- og følgetjeneste for fødende i Tjenesteavtale nr. 8 om
samarbeid om jordmortjenester. Men ettersom det er liten sjanse for at Saltdal kommune får
medhold for sitt synspunkt i Tvisteløsningsnemda for helse- og omsorgssektoren, ønsker Saltdal
kommune nå å forholde seg til Tjenesteavtale nr. 8 om samarbeid om jordmortjenester slik
teksten foreligger og uten å ta forbehold.
Saksprotokoll i Formannskap - 13.01.2015
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Saken utsettes til neste f.skapsmøte i påvente av avklaring i forhold til Fauske og Sørfold samt
de økonomiske konsekvenser.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune konstaterer at Nordlandssykehuset HF og Saltdal kommune har ulik forståelse
når det gjelder punktet om beredskaps- og følgetjeneste for fødende i Tjenesteavtale nr. 8 om
samarbeid om jordmortjenester. Men ettersom det er liten sjanse for at Saltdal kommune får
medhold for sitt synspunkt i Tvisteløsningsnemda for helse- og omsorgssektoren, ønsker Saltdal
kommune nå å forholde seg til Tjenesteavtale nr. 8 om samarbeid om jordmortjenester slik
teksten foreligger og uten å ta forbehold.
PS 21/15 Overføring av skatteoppkreverfunksjonen
Rådmannens innstilling
Ingen innstilling
Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Forslag fra Siv Mossleth:

Saltdal kommune mener det er galt å gjøre skatteinnkrevingen statlig. Skatteinnkrevingen i
Norge er svært effektiv og det er vanskelig å se at en statliggjøring vil forbedre den. Samtidig
fjerner man en viktig oppgave fra kommunesektoren, stikk i strid med målene i den nylig
igangsatte kommunereformen.
Saken bør sees i sammenheng med kommunereformen.
Siv Mossleth’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune mener det er galt å gjøre skatteinnkrevingen statlig. Skatteinnkrevingen i
Norge er svært effektiv og det er vanskelig å se at en statliggjøring vil forbedre den. Samtidig
fjerner man en viktig oppgave fra kommunesektoren, stikk i strid med målene i den nylig
igangsatte kommunereformen.
Saken bør sees i sammenheng med kommunereformen.
PS 22/15 Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen
Rådmannens innstilling
1. Med hjemmel i kommuneloven § 28-1a jf §§ 28-2b og 28-1e inngår Bodø og Saltdal
kommune en avtale om samarbeid for utførelse av skatteoppkreverfunksjonen i Saltdal
kommune.
2. Avtalen revideres når regjeringen har besluttet hvilken organisering skatteinnkrevingen
skal ha i fremtiden.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Enstemmig innstilling:
1. Med hjemmel i kommuneloven § 28-1a jf §§ 28-2b og 28-1e inngår Bodø og Saltdal
kommune en avtale om samarbeid for utførelse av skatteoppkreverfunksjonen i
Saltdal kommune.
2. Avtalen revideres når regjeringen har besluttet hvilken organisering
skatteinnkrevingen skal ha i fremtiden.
PS 23/15 Endring av marginavsetning i skatteregnskapet
Rådmannens innstilling
Marginavsetningen i Saltdal kommunes skatteregnskap økes fra 9 til 11 prosent.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Enstemmig innstilling:
Marginavsetningen i Saltdal kommunes skatteregnskap økes fra 9 til 11 prosent.

PS 24/15 Tilrettelagte arbeidsplasser - Vev-Al-Plast
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune går inn for å omgjøre 3 PV plasser til VTA plasser i 2015 og en opptrapping
på ytterligere 3 VTA plasser i 2016. Samt 4 i 2017 slik at kommunen totalt har 20 VTA plasser
tilgjengelig i kommunen. Dette vil også være med på å sikre at bedriften har en forutsigbar og
stabil drift i årene fremover.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Forslag fra Finn- Obert Bentsen:
Saltdal kommune går inn for å omgjøre PV-plasser til VTA-plasser. Det forutsettes avklaring
med NAV og en vurdering av behov for VTA-plasser.
Det forutsettes at den enkelte kommune betaler for sine arbeidstakere som får tilbud på VAP.
Forslaget fra Finn-Obert Bentsen ble enstemmig vedtatt.
Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune går inn for å omgjøre PV-plasser til VTA-plasser. Det forutsettes avklaring
med NAV og en vurdering av behov for VTA-plasser.
Det forutsettes at den enkelte kommune betaler for sine arbeidstakere som får tilbud på VAP.
PS 25/15 Uttalelse vedr. endringer av lov om interkommunale selskap (IKS)
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune støtter lovforslaget. IKS-loven bør være i samsvar med EØS-avtalen.
Statsforetak og interkommunale selskaper bør bygge på de samme prinsippene.
Det er naturlig at det skal være knyttet lik risiko til investeringer og utlån.
Det er ingen grunn til å forskjellsbehandle interkommunale selskaper med aksjeselskaper på
dette punkt. Regler som skal styrke kreditorvernet når det ubegrensede ansvaret faller bort er en
naturlig konsekvens av lovforslaget.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Forslag fra Siv Mossleth:
Kommunene i Salten har valgt å organisere og drive deler av sin tjenesteproduksjon i henhold til
Loven om interkommunale selskaper.
Eksempelvis innenfor renovasjonsområdet har kommunene samordnet sine tjenester i IRIS
Salten IKS. Innenfor brannvernområdet skjer samordning gjennom Salten Brann IKS. Felles for
disse selskapene er at de driver offentlig tjenesteproduksjon. Dette er tjenester med forholdsvis
store investeringsbehov som må lånefinansieres.
Dersom kommunenes mulighet til å hefte for lånegjelden fjernes, vil det gi selskapene dårligere
vilkår i lånemarkedet. Dette gir økte rentekostnader som vil fordyre tjenestene som produseres
på vegne av kommunene. På selvkostområdene vil disse merkostnadene bli skjøvet over på
innbyggerne.

Saltdal kommune mener at der kommunene velger å organisere tjenesteproduksjonen i IKSer,
må dette kunne gjøres innenfor de samme rammebetingelser som resten av den kommunale
virksomheten.
Siv Mossleths forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Vedtak:
Kommunene i Salten har valgt å organisere og drive deler av sin tjenesteproduksjon i henhold til
Loven om interkommunale selskaper.
Eksempelvis innenfor renovasjonsområdet har kommunene samordnet sine tjenester i IRIS
Salten IKS. Innenfor brannvernområdet skjer samordning gjennom Salten Brann IKS. Felles for
disse selskapene er at de driver offentlig tjenesteproduksjon. Dette er tjenester med forholdsvis
store investeringsbehov som må lånefinansieres.
Dersom kommunenes mulighet til å hefte for lånegjelden fjernes, vil det gi selskapene dårligere
vilkår i lånemarkedet. Dette gir økte rentekostnader som vil fordyre tjenestene som produseres
på vegne av kommunene. På selvkostområdene vil disse merkostnadene bli skjøvet over på
innbyggerne.
Saltdal kommune mener at der kommunene velger å organisere tjenesteproduksjonen i IKSer,
må dette kunne gjøres innenfor de samme rammebetingelser som resten av den kommunale
virksomheten.
PS 26/15 Søknad om tilskudd til informasjonsmøte om Skjerstadfjorden
Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.
Saksprotokoll i Formannskap - 13.01.2015
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Saken utsettes til neste møte. Informasjon om tilskudd fra Bodø og Fauske innhentes.
Etter møtet ble det mottatt vedlagte kostnadsoversikt med presisering om at de søker om
tilskudd på kr. 11.195 fra hver av de 3 kommunene.
Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Forslag fra Siv Mossleth:
Beløpet innvilges , administrasjonen bes om å finne dekning over drift.
Enstemmig vedtak:
Beløpet innvilges , administrasjonen bes om å finne dekning over drift.
PS 27/15 Søknad om tilskudd til Lions Røde Fjær
Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.01.2015
Behandling:
Forslag fra Ole Bøhlerengen:
Tilskuddet avrundes til kr. 10.000,Enstemmig vedtak:
Tilskuddet gis med kr. 10.000,-. Beløpet dekkes over konto 14709.1009/100.

